
Ogłoszenie nr 510020383-N-2020 z dnia 04-02-2020 r.

Miasto Kalety: Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla
potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła
energii, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 617825-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540242794-N-2019; 540248592-N-2019; 540254996-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Kalety, Krajowy numer identyfikacyjny 15139870600000, ul. Żwirki i Wigury  2, 42-660 
Kalety, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 3527630, e-mail sekretariat@kalety.pl, bgru@interia.pl,
faks 34 3527635.
Adres strony internetowej (url): http://kalety.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RPiPŚ.271.02.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
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1. Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych instalacyjnych,
uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD instalacji fotowoltaicznych na
oczyszczalni ścieków w Kaletach, ul. 1 Maja 65 oraz zaprojektowanie, wykonanie robót
budowlanych instalacyjnych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD
mikroinstalacji fotowoltaicznych na 3 budynkach użyteczności publicznej (budynek szkoły
podstawowej, ul. 1 Maja 6, Kalety, budynek szkoły podstawowej, ul. Orzeszkowej 6, Miotek,
budynek przedszkola, ul. Brzechwy 2, Kalety) w ramach realizacji projektu: „Poprawa efektywności
energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni
Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach”. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)
Część nr 1 - budowa instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w
Kaletach polegająca na: - Zaprojektowaniu i uzgodnieniu instalacji fotowoltaicznej wraz ze
wszystkimi niezbędnymi składnikami i włączeniem do instalacji elektrycznej, - Uzyskaniu
pozwolenia na budowę, - Dostarczeniu urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia
robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji fotowoltaicznej, - Wywiezieniu gruzu i
wyrównanie terenu (orientacyjna ilość gruzu do wywiezienia (trylinka porozbiórkowa) to około 700
m3 na odległość do 3 km z wyrównaniem gruzu na miejscu odwozu), - Wykonaniu przy
oczyszczalni instalacji obejmujących współpracujący automatycznie system paneli
fotowoltaicznych, falownik, niezbędną instalację elektryczną i zabezpieczenia oraz uziemienie, -
Wypełnieniu otworów oraz odtworzeniu i naprawie części uszkodzonych wypraw (elementów
wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych, - Wykonaniu ogrodzenia terenu ok.
270mb (panele z siatki stalowej, wysokość min. 2,5m), - Przeprowadzeniu prób całej instalacji oraz
niezbędnych pomiarów, - Zaprogramowaniu i uruchomieniu układu sterującego, - Przeprowadzeniu
rozruchu instalacji fotowoltaicznej, - Opracowaniu instrukcji obsługi instalacji fotowoltaicznej, -
Zgłoszeniu do organu PSP, - Przekazaniu użytkownikom instrukcji obsługi w języku polskim oraz
poinformowaniu ich o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji fotowoltaicznej, -
Przygotowaniu dla właściciela i złożeniu w jego imieniu poprawnego zgłoszenia instalacji u
właściwego OSD. Wyszczególnienie elementów zestawu instalacji PV i ich liczby: 1. ZESTAW PV
198,45kW - 1 szt.: - PANEL 315Wp 630 szt., INWERTER 20kW 1 szt., INWERTER 40kW 4 szt.,
ROZDZIELNICA AC 32A 1 szt., ROZDZIELNICA AC 63A 4 szt.; 2. KONEKTOR MC4 – PARA
196 kpl.; 3. PRZEWÓD PV 1X4 CZARNY 100M 3000 m; 4. KONSTRUKCJA MONTAŻOWA
NA GRUNT 630 szt.; 5. KONWERTER 5 szt.; 6. MODUŁ STEROWANIA ZDALNEGO I
ODCZYTU ONLINE PARAMETRÓW PRACY 5 szt.; 7. USŁUGA TRANSPORT MONTAŻ I
WŁĄCZENIE 1 szt. 2) Część nr 2 - budowa instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb placówek
oświatowych w Kaletach polegająca na: - Zaprojektowaniu instalacji fotowoltaicznej wraz ze
wszystkimi niezbędnymi składnikami i włączeniem do instalacji elektrycznej budynku, -
Dostarczeniu urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót budowlanych,
niezbędnych do wykonania instalacji fotowoltaicznej w ww. budynkach, - Wykonaniu w 3 obiektach
kompletnych instalacji fotowoltaicznych obejmujących współpracujący automatycznie system
paneli fotowoltaicznych, falownik, niezbędną instalację elektryczną i zabezpieczenia oraz
uziemienie, - Wypełnieniu otworów oraz odtworzeniu i naprawie części uszkodzonych wypraw
(elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych, - Przeprowadzeniu prób
całej instalacji oraz niezbędnych pomiarach, - Zaprogramowaniu i uruchomieniu układu sterującego,
- Przeprowadzeniu rozruchu instalacji fotowoltaicznej, - Opracowaniu instrukcji obsługi instalacji
fotowoltaicznej, - Przekazaniu użytkownikom instrukcji obsługi w języku polskim oraz
poinformowaniu ich o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji fotowoltaicznej, -
Przygotowaniu dla właściciela budynku i złożeniu w jego imieniu poprawnego zgłoszenia
mikroinstalacji u właściwego OSD. Wyszczególnienie zestawów instalacji PV i ich liczby: 1.
Przedszkole Kalety Brzechwy 2 - moc instalacji 5,04 kWp, liczba paneli 16, moc inwertera 5kW; 2.
SP Miotek - moc instalacji 5,04 kWp, liczba paneli 16, moc inwertera 5kW; 3. SP Kalety 1 Maja 6 -
moc instalacji 5,04 kWp, liczba paneli 16, moc inwertera 5kW; 3. Zamawiający zgodnie z art. 36aa.
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1 ustawy Pzp., dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na: • Część nr 1 - budowę
instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach w ramach
realizacji projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji
fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w
Kaletach”. • Część nr 2 - budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb placówek oświatowych w
ramach realizacji projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji
fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w
Kaletach”. 4. Szczegółowy zakres prac został ujęty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym
sporządzonym przez Biuro Doradcze ALTIMA s.c Małgorzata Grabowska i Paweł Syrek ul.
Żeliwna 38, 40-599 Katowice oraz wzorze umowy (Załącznik nr 4a i 4b) stanowiącymi załączniki
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Tam gdzie w SIWZ, w tym w Programie
Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), został wskazany znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródła
lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod
względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że
zagwarantują one realizację robót w zgodzie z PFU oraz zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ w tym PFU. 6. W przypadku opisania
przedmiotu zamówienia poprzez odesłanie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2
i ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 7. Zgodnie z art. 30
ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. W przypadku wymaganego w
PFU oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptuje oznakowania i certyfikaty równoważne. 9.
Ilekroć w PFU mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące
normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 10. Wykonawca
na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych
materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu
zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub innymi normami lub
dokumentami, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. 11. Wymagany okres gwarancji
na wykonane prace projektowe liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
dokumentacji projektowej (bez uwag) wynosi 10 lat. Okres rękojmi na prace projektowe jest równy
okresowy gwarancji. 12. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty oraz na zainstalowane
urządzenia liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania
inwestycyjnego (bez uwag) – wynosi co najmniej: 1) W ramach Części nr 1: - Instalacje
fotowoltaiczne na potrzeby Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach, ul. 1 Maja 65 - Panele
fotowoltaiczne – 10 lat, - Inwerter - 8 lat, - Wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia –
5 lat. 2) W ramach Części nr 2: Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby budynku szkoły podstawowej,
ul. 1 Maja 6, Kalety: - Panele fotowoltaiczne – 10 lat, - Inwerter - 8 lat, - Wykonane roboty i
pozostałe zainstalowane urządzenia – 5 lat. Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby budynku szkoły
podstawowej, ul. Orzeszkowej 6, Miotek: - Panele fotowoltaiczne - 10 lat, - Inwerter - 8 lat, -
Wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – 5 lat. Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby
budynku przedszkola, ul. Brzechwy 2, Kalety: - Panele fotowoltaiczne - 10 lat, - Inwerter – 8 lat, -
Wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – 5 lat. 3) Wyłączenie zobowiązań
wynikających z gwarancji jakości nie może obejmować zwolnienia Wykonawcy z gwarancji w
przypadku wad powstałych na skutek: • obciążenia śniegiem, • gradobicia. Wymagany termin
rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 13. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę.
Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) wszystkich osób,
które będą wykonywać w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia czynności polegające na
wykonaniu robót przygotowawczych oraz robót budowlano – montażowych określonych w
Programie Funkcjonalno – Użytkowym pkt 7.2.3 (str. 6-7) programu funkcjonalno-użytkowego –
część nr 1 oraz pkt 7.2.3 (str. 7 – 8) programu funkcjonalno-użytkowego – część nr 2, które stanowią
załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wymóg ten nie dotyczy osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów
zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie,
w jakim będą wykonywać osobiście wskazane roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
Mając na względzie treść Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23
kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (…) oraz
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 2389 z późn.
zm.), zwanej dalej ustawą oze, Zamawiający wymaga, aby instalator systemów fotowoltaicznych
posiadał stosowny certyfikat, o którym mowa w art. 139 ust. 2 lub art. 145 ustawy oze. Pozostałe
uregulowania w tym zakresie zostały ujęte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4a i 4b do
SIWZ. Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę,
uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę o
pracę zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4a i 4b do SIWZ.
14. Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art.
29 ust 5 ustawy Pzp. 15. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie
4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 09331200-0

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71314100-3, 71320000-7, 71323100-9, 71326000-9,
45300000-0, 45311200-2, 45312310-3, 45315300-1, 45311100-1, 45261215-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 790000
Waluta PLN
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IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła
Email wykonawcy: jsb.construction.pphu@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Potokowa 12A/1
Kod pocztowy: 80-297
Miejscowość: Banino
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 922826.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 774900
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1166406.66
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z zamieszczonymi zasadami sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych
zamówieniach publicznych dostępnego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, przepisy ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) klasyfikują
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce w szczególności w ramach
kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (art. 7 ustawy). Na gruncie prawa
wspólnotowego do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), którymi posługują się również
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń
zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1127), a także
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające
standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające
rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011, należą przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie (art.
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Budowa instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb
placówek oświatowych w Kaletach

2 Załącznika nr 1 do zaleceń Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczących definicji
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowanych jako dokument nr
C(2003)1422). W konsekwencji, zamawiający zamieszczając informację o liczbie ofert złożonych
w postępowaniu przez małe i średnie przedsiębiorstwa zobowiązany jest do uwzględnienia również
ofert złożonych przez mikroprzedsiębiorcę. Obowiązek ten dotyczy zarówno zamówień o wartości
równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy, jak i zamówień, których wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy
Pzp. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty od mikroprzedsiębiorców. Wykonawca, któremu udzielono
zamówienia jest mikroprzedsiębiorcą.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie w tej części zostało unieważnione na podstawie dyspozycji art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Powyższą czynność poprzedza
bowiem odrzucenie ofert Wykonawców: 1) ELTECH Sp. z o.o., 41-709 Ruda Śląska, ul. Żelazna 6
Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Pzp., gdyż
Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 2) B&Z PROENERGY S.C.,
84-300 Lębork, ul. Klonowa 13 Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1
pkt. 7a ustawy Pzp., gdyż Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 3)
JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła, 80-297 Banino, ul. Potokowa 12A/1 Zamawiający
odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, gdyż treść oferty nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) Konsorcjum firm: - Lider
konsorcjum: FUH Tomasz Rapcinski, 42-660 Kalety ul. Rymera 21, - Uczestnik konsorcjum:
POLGAZ Roman Dyner, 42-690 Koty, ul. Szkolna 1/1 Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Pzp., gdyż Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie
terminu związania ofertą. 5) Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A., 41-800 Zabrze, ul. Hagera 14a
Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Pzp., gdyż
Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 6) PRO-ECO Sp. z o.o.,
81-525 Gdynia, al. Zwycięstwa 245/7 Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89
ust. 1 pkt. 7a ustawy Pzp., gdyż Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą. 7) EKO SOLAR Sp. z o.o., 46-100 Namysłów, Wszeradów 2 Zamawiający odrzucił ofertę
Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, gdyż treść oferty nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8) Konsorcjum firm: - Lider konsorcjum: Marwent II
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, 42-622 Świerklaniec, ul. Główna 63, -
Uczestnik konsorcjum: APP Energy Sp. z o.o., 20-442 Lublin, ul. Powojowa 3 Zamawiający odrzucił
ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Pzp., gdyż Wykonawca nie wyraził
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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